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هيريخ هينبا هچخيرات

نآ راوج و ناسارخ رد ميدق دجاسم

 ناحتاف و ،ديدرگ رشن دنس ياه هنارك ات ناسارخ مامت رد يرجه نيتسخن نرق لوا فصن رد مالسا نيد
 هاگ شتسرپ هك ار يدجسم راب نيتسخن ،دنديسريم هكيياجرهب و ،دنتفريم شيپ ناهج رد نيد مانب برع

  انب ميدق دباعم ياجب فورعم دالب رثكا رد دجاسم نيا و ،دنداهنيم انب دوب ديحوت زكرم و لازيالياتكي دنواخ

 و رهش نوردنا رد عماج دجسم ،اراخب رهش ندوشك زا دعب يبرع حتاف يلهاب ملسم نب هبيتق ًالثم .دش يم
 ره و .دوب هناختب ًالبق نآ عضوم ،اراخب خيرات رد يخشرن لوقب هك ،درك انب ناتسگير يلاوح رد ار ديع هاگزامن
 .مهدب مهرد ود ،دوش رضاح هنيدآ زامنب هك ره :يدومرف يدانم هنيدآ زور

 نيمه و دوب يقاب ـه۱۷۸ دودح ويخلب يكمرب ييحي نب لضف ينارمكح راگزور ات ميدق دجسم نيا
 تخاس جارخ ناويد ار ميدق دجسم و ،درك انب يرگيد عماج دجسم اراخب ناتسراش و راصح نايم نارمكح
 .دنتخاس ميدق هناختب ياج رب مه ار خامرا رازاب دجسم و

 دجسم تسخن ،دش هتخاس ناسارخ ورم رد دجسم هس  ـه۲۰ لاس دودح و يمالسا حوتف لياوا رد
 .ورم ناجام دجسمرگيد ،قيتع دجسم رگيد ،رهش نوردنا

  هنس رد نوچ و ،دندوب هديسر )دنس( نارهم ياه هنارك ات يمالسا ركاسع زين ناتسناغفا يقرش يشاوح رد
 ىتگزم نآ ياجب و هدرك ناريو ار دب دبعم ،دندرك حتف ار اراهدنگ يناث تختياپ و دنس يايرد رانك دنهيو ـه۱٥۲
 .تسا هدروآ ار بلطم نيا دوخ حوتفرد يرذالب هك .دنتخاس

 رد گنس و تشخ زا ار يدجسم ،دنتشاذگ دنس رد ار هروصنم رهش يانب  ـه۱۱٤ رد نوچ :ديوگ يسدقم
 .دوب راوتسا ناوگاس و جاس بوچ گرزب ياهنوتس رب هك دنتخاس نامع دجسم كبسب نآ رازاب طسو

 ياه تگزم رت نادابآ ملاعلا دودح فلوم لوقب هك ،دش هتخاس نامز نيمه رد مه تاره عماج دجسم اما
 نيبوچ يانب هك دجسم نيا .دوب هداتفا نادنز و اه رازاب نآ فارطا رد و ،دوب عقاو رهش نيب رد و ناسارخ
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 هك .دنتخاس ارنآ زاب و ،ديدرگ ناريو ينامسآ هلزان ببسب  ـه٤۹٥ يلوالا يدامج ۸ بش يرازفسا لوقب تشاد
 رد ارنآ ،يروغ نيدلا ثايغ ناطلس و ،تخوس زاب نايروغ رصع رد جارس جاهنم لوقب و تشاد يبوچ يانب
 .تسا دوجوم نونكات هك دومن ريمعت ون رس زا هتخپ تشخ ياهدبنگ اب ـه ٥۹۷ هنس

 ناسارخرب ييحي نب لضف  ـه۱۷۸ هنس رد هكيماگنه و ،دوب مه خلب دجسم ناتسناغفا نهك دجاسم زا
 هدناميقاب يانب نآ هك تساوخ لضف .دوب يقاب راهبون دبعم ميدق هينبا تقونآ ات و ،دمآ خلب هب وا ،دش يلاو
 هك ،دوب راوتسا ردقنآ ناكلخ نبا لوقب راهبون يانب يلو ،دزاسب يدجسم ياجب و دنك ناريو ار تيلهاج رصع
 يكي هك .دنداهن انب ار يدجسم نآ شياجب و هتخاس ناريو ارنآ هشوگ كي نيربانب .دندشن قفوم نآ بيرخت هب
 تلحر ات دجسم نيا ياياقب هك ،دياتسيم ارنآ شنم يابيز ياه هنيز يراشبلا و ،دوب ايند فورعم دجاسم زا
 زا يكي ريز دنتفگيم هك يي هنيجنگ عمطب زيگنچ هك ديوگ وا و ،دوب يقاب مه )ـه۷۳٥دودح( هطوطب نبا
 حتفلا طابر دجسم زا رتابيز ار خلب دجسم هطوطب نبا .درك ناريو ارنآ موس كي ،تسا هتفهن دجسم ياهنوتس
 ناذك ياهگنس زا ارنآ سابع لآ ريما يلع نب دؤاد نز هك ،دينش رهش نآ ناناد خيرات زا خلب رد و ،دناد برغم
.دوب هتخاس

 ـ ه۱۱۱ هنس رد ناتسيس خيرات مولعمان فلوم لوقب هك ،دوب عقاو جنرز رد ناتسناغفا ميدق رگيد دجسم
 و ميسب ار نيمز نآ و ،دركانب سراپ رد هب ار جنرز رهش گرزب يالصم اجنآ راكوكين يلاو هدرب يبا نب هلادبع
 هك تسا بيجع ياهانب زا دجسم نيا هك ديوگ يسدقم و .دوب يقاب  ـه٤۰۰   دودح ات يلصم نيا و ،ديرخرز
 رد و ،دندوب هتخاس نارد يرافص ثيل بوقعي رماب رفص زا مه ار رگيد رانم كي و تشاد ميدق هرانم ود
 .دوب عقاو جنرز نادنز لباقم

 دودح رد هنزغ رهش يبرغ لامش نايماب برد رد ناكيول هناختب ياجب هنزغ دجسم نيتسخن اما
 ،دوب دوجوم مه ـه ٥۷۰ دودحات دجسم نيا.دش روهشم حلفا دجسم مانب ًادعب هك ،دوب هدش هتخاس م۷۸۰ـه۱٦٤
 ،دمآ اجنيدب ناخيزاغ هريد توك هاش نوفدم ٥۷۷ يفوتم نيدباعلا نيز ديس نب رورس يخس ناطلس نوچ و
 نيميس توبات رد دجسم نآ نحص رد هك ار كيول نادناخ رايرهش نيتسخن همسجم ينعي ناكيول ميدق تب
 ملاع زا هراب نيرد يلوازلا دماحوبا خيرات زا رورس يخس تامارك يطخ باتك رد هك ،ديشكرب دندوب هتفهن
 ميظع تسيدجسم نايماب برد رب هنزغ هدلب رد" :هدش تياور نينچ  ـه٦٥۰ يفوتم يناغص نسح ماما فورعم
 هدرك هاشلباك و ليبتر تمدخرب كيول ريوجو هك ،دوب ميظع هناختب نيا و ،يدندناوخ كيول حلفا تگزم ارنآ هك
 و درك ردنا نيمزب تگزم نارد ارنآ و ،نتسكش تسراين ار كيول منص ،دمآ يملسمب ناقاخ شرسپ نوچ .دوب
 .مونش منص يوب تفگ دش تگزم نياپ رورس يخس ناطلس نوچ دننك تياور نينچ .داهن رد هينميس توباتب
 هب ار ميس و تسكشب ارنآ ،هداهن هنيميس توبات رد ديشكرب كيول منص و تفاك نيمز .شدش فشك و ديد كين
 رد دياش و ،ميناديم ـه٥۷۰ ات ارنآ دوجو و هنزغ ميدق دجسم يانب خيرات تياور نيا هليسوب ".داد دجسم يانب
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 .دشاب هتفر نيب زا يزيگنچ تابيرخت

 نيا بجومب هك  ميسانشيم ميساقتلا نسحا رد يراشبلا لوق زا ار يمالسا نيتسخن هرود ميدق دجسم كي
 يولهپ رد ار يدجسم )شمكشا( تشميكسا ياتسوا زا دوب يرهش هك نايش رد يلهاب ملسم نب هبيتق ،دنس
 هيما ينب نارالاس هپس زا هبيتق اريز ،دوريم رامشب نيمزرس نيا دجاسم نيرتميدق زا هك ،دوب هتخاس بآ همشچ
 يرجه نيتسخن نرق ريخا عبر رد زين ار دجسم نيا و ،دوب شكودنه يلامش تاحفص رد م۷۰۸ ـه۹۰ دودح رد
 هتخاس ار يگرزب دجسم زين ٥۰۰ دودح نايروغ تنطلس هرود رد ناتسناغفا تختياپ هوك زوريف رد .دشاب هتخاس
 ود و نالك هزبرخ كي اب نيرز ريجنز و هقلح كي ريمجا حتف زا نوچ :يرصان تاقبط فلؤم لوقب و ،دندوب
 .دنتخيوايب هوك زوريف عماج دجسم قاط شيپ رد ارنآ ،دندروآ نيرز سوك

 :دجاسم نامتخاس كبس
 فشك زا يتامولعم ناتسناغفا قرش فرط ياه نيمزرس رد يمالسا نيتسخن دجاسم نتخاس زرط هراب رد

 ،دنا هدروآرب نازا مه يفوك هتشبن گنس كي هك هدمآ تسدب يچارك يقرش بونج يليم۲۰ روبمب ميدق دجسم
 مه و ،دوب هتخاس م۷۲٥ـه۱۰۷ هنس رد يسوم نب يلع هليسوب دمحم نب ناورم ريما ار دجسم نيا نآ بجومب و
 ،تسا هدمآ رب نمحرلادبع نب دمحم ـهدنسريما مانب م۹۰۷ـه۲۹٤ لاس زا يرگيد هتشبن گنس دجسم نيزا
 قباطم يلو ،تشاد راطق هس رد نوتس ۳۳ نآ يناوخ زامن عماج و دوب تف ٥۸ ضرع و ۷٥ دجسم نيا لوط
)ـه۹٦_۸٦( يوما ديلو رصع رد راب نيتسخن ار فوجم بارحم اريز ،درادن هلبق فرط يبارحم ميدق دجاسم
 هتخاس ـه٥۰و٤٥ ياهلاس نيب هك هفوك و هرصب عماوجاب دجسم نيا يمومع هشقن .دندوب هتخاس رصم دجسم رد
 دوب هتخاس ارنآ جاجح ـه٦۳ هنس رد هك تسا طساو گرزب عماج دجسم دننامه زين و .دراد مات تهابش ،دنا
ـ ه۹۲هنس رد )ينونك يرهور( دنس رهاد هجار تختياپ رورا رد رگيد ميدق دجسم نامتخاس .تشادن يبارحم و
 نارب ميدق ياه يشاك راثآ و هدنامن يقاب نآ راويد ود زج نونكا هك ،دوب مساق نب دمحم يبرع حتاف رماب
 .دوشيم هديد

 ياهرانم و قاط و هتفاي بيكرت مهاب ناسارخو برع يرامعم زرط فوكيناخ لوقب ناسارخ دجاسم رد
 و هتوب و لگ و ،يناسارخ تسيزرط ًامامت شيارآ رد راك انيم يشاك لامعتسا و نآ يياهن هچناويا و يطورخم
 .تسا هدش طولخم مه اب هك ،دشابيم برع يرامعم زرط دنلب ياهنوتس و يملق ياهراك و لخاد راگن و شقن

 هك تسا روپاشن ميدق دجسم ،ميراد يربخ نآ يانب زرط زا هلمجلايف هك ناسارخ ميدق دجاسم هلمج زا
 ملسموبا ارنآ ربنم و دجسم ميساقتلا نسحا رد يسدقم لوقب و ،دوب عقاو هعطق ٦ رد ناتسرهش نيياپ نطبا رد
 نيا ،درك انب يتشخ ياه هياپ رب ارنآ يرافص ثيل و رمع رتناسپ هك ،دوب هتخاس بوچ زا ـه۱۳۰ دودحرد
 و ماخر يروحم ياهنوتس و رد هدزاي هك ،دوب يي هتسارآ هناخ نآ نيب رد و ،تشاد قاور هس رودم دجسم
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 .تشاد نيراگن ياهراويد و فقس

 و تشاد نوتس رازه و دوب هداتفا بيرجيس هحاس رد دجسم نيا ،روپاشن خيرات فلؤم مكاحلا لوقب
 ياه ضوح و ناور ياهبآ و دوب هتخاس ملسموبا ارنآ هروصقم و يدندرك زامن رابكيب يورد رفن رازه تصش
 ربانم و اهنوتس و ،يدندرك تمدخ نارد شارف و مداخ رفن دص زا هدايز و ،تشاد ينادخي طسو رد و قيمع
 نازا رت نسحا يربنم ناسارخ رد و ،دوبا لط لاقثم رازه دص و ميس لاقثم رازه دص ار ليدانق و قيدانص و
 .دوب هتخاس نارد يرانم مه و هداهن عماج نيرد ملسموبا هك ،دوبن

 يرافص ثيل و رمع هك دنيوگ دنراد بياص يرظن دجاسم هينبا هعلاطم رد هك ديدج ناسانش ناتساب
 يرب چگ و دراد يبارحم يبونج قاطريز هك تخاس زاريش رد ار يدجسم ـه۲۸۱ رد ناتسناغفا گرزب هاشداپ
 ناوت برعو ناسارخ كرتشم كبس نييزت زا يي هنومن ارنآ و هتشگ نيزم لگ هداس حرط اب هك .تسا قيمع نآ
.تسا هديقع نيدب )۱۳٥ص( ناريا عيانص خيرات هدنسيون هك ،تفگ

 ياهنالاد رب دوب لمتشم يبرع دجاسم نامتخاس )۲۱۷ص( برعو مالسا ندمت رد نوبولواتسوگ لوقب
 يخارف نحص نالاد نيا يور شيپ و .دوب ناراذگ زامن عمجم و تفاي يمانب ددعتم ياهنوتس رب هك يعيسو
 رد .دوب نداد ناذا يارب يرانم نآ رگيد هشوگ رد و وضو يارب يضوح نآ فرط كي رد هك .تشاد دوجو
 نوريب يقرشم تمس رد هك ،دش يم دابآ يتارجح هبلط و نارفاسم تنوكس يارب نحص نيا بونج و لامش
 .تشاد دوجو مه مامحو هناخ لسغ و يروخ بآ ضوحو تاناويح لبطصا دجسم

 يساسا زرط رد هك تسمولعم و ،ديآ يم رظنب گرزب دجاسم نامتخاس رد مه نونكات انب زرط نيا
 يرنه تاياور مه و اجنآ تايرورض هب قباطم طيحم ره رد يلو ،دوب دوجوم رظن كارتشا دجاسم نامتخاس
 .دمآ يم دوجوب يوزج تافالتخا ريمعت كبس رد نيمزرس نآ مدرم


